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Bab 4 

Implementasi dan Analisis Hasil 

 

Bab ini akan membahas dan memaparkan mengenai hasil dari 

perancangan dan implementasi sistem mengenai uji implementasi 

dari hasil perancangan. Untuk pengkodean aplikasi menggunakan 

konsep pemrograman Java, PHP, Javascript dan menggunakan 

Eclipse Kepler 3.4, sebagai editor. 

 

4.1  Implementasi Sistem  

 

 

Gambar 4.1 Website Aplikasi (Google Map V3) 

 

Sistem navigasi yang terdapat pada Gambar 4.1, melakukan 

proses pengambilan data - data yang tersimpan di dalam database 

MySql. Data tersebut berupa data koordinat, text, dan image. Data 

koordinat yang akan ditampikan kedalam webview android, 

ditampilkan dengan menggunakan code dari javascript dengan 

memanfaatkan google map api v3. Kode Program 4.1, merupakan 
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perintah javascript dimana data koordinat yang diambil, ditampilkan 

kedalam map. 

Kode Program 4.1 Google Maps Api V3 

<script type= "text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

 

 
Gambar 4.2 Format File  

Gambar 4.2, merupakan proses untuk menampilkan format file 

ke dalam daftar dari dalam database. Proses menampilkan format 

file, diperlukan sebuah code yang dipakai untuk mengambil data 

tersebut. Kode Program 4.2, merupakan perintah untuk proses 

pembacaan format file. 

Kode Program 4.2 Perintah Pembacaan Format File 

 

 

1. <?php include "koneksi.php"; $all=$_GET['all']; 

2. if($all==1){ 

3. $query="SELECT * FROM fasilitas_dan_objek ORDER BY nomor DESC  

   LIMIT 1"; 

4. }else{$query="SELECT * FROM fasilitas_dan_objek";} 

5. $data=mysql_query($query);$json='{"wilayah":{';$json. 

   ='"petak":[';while($x=    

6. mysql_fetch_array($data)){$json.='{';$json .=   

7. '"id":"'.$x['nomor'].'","judul":"'.htmlspecialchars($x['nama']). 

   '", 

8. "deskripsi":"'.htmlspecialchars($x['deskripsi']).'","alamat":"'. 

9. htmlspecialchars($x['alamat']).'",”.$x['lat'].'","y":"'.  

   $x['lng']. '", 

10. "lokasix":"'.htmlspecialchars($x['lokasix']).'", 

11. "wilayahx":"'.htmlspecialchars($x['wilayahx']).'","jarak":"'. 

12. htmlspecialchars($x['jarak']).'","trans":"'. 

    htmlspecialchars($x['trans']).'", 

13. "fast":"'.htmlspecialchars($x['fast']).'","jenis":"'. 

    $x['jenis'].'"},';} 

14. $json=substr($json,0,strlen($json)1);$json.=']';$json.='}}';echo   

    $json;?> 
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Data-data yang telah didapat dari database, selanjutnya akan 

diproses ke dalam variabel. Data-data berupa latitude, longitude, 

nama, keterangan dan alamat dari objek wisata. Pembacaan data-

data tersebut membutuhkan sebuah fungsi Data, yang berisi fungsi 

untuk menampilkan data ke dalam aplikasi sebelum diproses pada 

google map api. Kode Program 4.3, merupakan perintah untuk 

function ambildatabse untuk mengambil data dari dalam database. 

Kode Program 4.3 Perintah function ambildatabase  

function ambildatabase(all) 

 

 
Gambar 4.3 Detail Informasi 

 

Gambar 4.3, berfungsi untuk menampilkan detail Informasi 

kedalam layar map aplikasi navigasi. Potongan Kode pada Gambar 

4.3 Detail Informasi, ditunjukkan pada Kode Program 4.4, Perintah 

Menampilkan Detail Informasi.  
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Kode Program 4.4 Perintah Menampilkan Detail Informasi. 

 

Proses untuk pembacaan koordinat lokasi dari koordinat objek 

wisata, beserta keterangan - keterangan yang terdapat pada titik 

koordinat tersebut pada layar map, ditunjukan pada Gambar 4.3. 

Proses tersebut membutuhkan sebuah fungsi untuk memanggil, 

ketika wisatawan menekan icon yang berada di layar map. Kode 

Program 4.5, merupakan perintah dari function setinfo. 

Kode Program 4.5 Perintah function setinfo 

 

Proses handle dibutuhkan untuk melakukan proses perubahan 

koordinat yang terjadi pada layar map. Proses yang terjadi saat 

wisatawan menekan data yang terdapat pada daftar data pada 

Gambar 4.2.  

1. if(all=="all"){url="../all/ambildata.php?all=1";} 

2. $.ajax({url: url,dataType:'json',cache:false,success: 

   function(msg){ 

3. for(i=0;i<msg.wilayah.petak.length;i++){judulx[i]=msg. 

   wilayah.petak[i]. 

4. judul;desx[i]=msg.wilayah.petak[i].deskripsi;almx[i]=msg. 

   wilayah.petak[i]. 

5. alamat;lokx[i]= msg.wilayah.petak[i].lokasix;wilx[i]=msg. 

   wilayah.petak[i]. 

6. wilayahx;jarx[i]=msg.wilayah.petak[i].jarak;tranc[i]=msg. 

   wilayah.petak[i]. 

7. trans;fastc[i]=msg.wilayah.petak[i].fast; 

8. set_icon(msg.wilayah.petak[i].jenis); 

9. var point=newgoogle.maps.LatLng(parseFloat 

   (msg.wilayah.petak[i].x), 

10. parseFloat(msg.wilayah.petak[i].y));tanda= 

    newgoogle.maps.Marker({ 

11. position:point,map:peta,icon:gambar_tanda}); 

    setinfo(tanda,i);}}});  

1. functionsetinfo(petak,nomor){google.maps.event. 

   addListener(petak,'click',  

2. function(){$("#jendelainfo").fadeIn();$("#teksjudul"). 

   html(judulx[nomor]); 

3. $("#teksdes").html(desx[nomor]);$("#alamz").html(almx[nomor]); 

   $("#lox"). 

4. html(lokx[nomor]);$("#wil").html(wilx[nomor]); 

   $("#jarz").html(jarx[nomor]); 

5. $("#tranw").html(tranc[nomor]);$("#fastr"). 

   html(fastc[nomor]);});} 
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Proses untuk menjalankan perubahan koordinat, membutuhkan 

sebuah perintah dengan memanfaatkan code javascript yang 

disisipkan pada tag HTML. Proses perubahan koordinat yang terjadi 

pada layar map dapat dilihat pada Gambar 4.4. Kode Program 4.6, 

merupakan potongan kode code javascript pembacaan koordinat 

pada database. 

Kode Program 4.6 Code Javascript Pembacaan Koordinat Pada Database 

javascript:carikordinat(new google.maps.LatLng(<?php echo 

$koor['lat']; ?>,<?php echo $koor['lng']; ?>)) 

 

 

Gambar 4.4 Perubahan Objek Pada Map 

 

Proses menampilkan map data dan informasi pendukung 

lainnya pada aplikasi objek wisata Kabupaten Poso, memanfaatkan 

fitur webview yang terdapat di dalam Android. Webview tersebut 

dimanfaatkan untuk menghubungkan aplikasi agar dapat melakukan 

proses pengambilan data, menampilkan data serta pengolahan data 

yang terdapat pada website Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten 
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Poso. Kode Program 4.7, merupakan potongan kode untuk 

menjalankan MapWisataFragment. 

Kode Program 4.7 MapWisataFragment 

1. WebView myWebView; final static String WebAddr = " 

2. http://sistem-informasi-pariwisata-kab-   

   poso.info/smartphone/smartphone80.php"; 

3. String myUrl; 

4. @Override 

5. public View onCreateView(LayoutInflater inflater,ViewGroup  

   container, 

6. Bundle savedInstanceState){ 

7. View view=inflater.inflate(R.layout.map_wisata, container,  

   false); 

8. myWebView=(WebView)view.findViewById(R.id.mywebview); 

9. myWebView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);                 

10. myWebView.setWebViewClient(new MyWebViewClient()); 

11. if(myUrl== null){myUrl =  

    WebAddr;}myWebView.loadUrl(myUrl);return view;} 

12. private class MyWebViewClient extends WebViewClient{ 

13. @Override 

14. public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view,String  

    url){ 

15. myUrl = url;view.loadUrl(url);return true;}} 

18. @Override 

19. public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState){ 

20. super.onActivityCreated(savedInstanceState); 

    setRetainInstance(true);} 
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Proses menampilkan detail data informasi pada aplikasi objek 

wisata Kabupaten Poso, memanfaatkan fitur webview android. 

Pemanfaatan fitur ini dimaksudkan agar dapat terhubung dengan 

website Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Poso serta dapat 

menampilkan data. Proses pemanfaatan webview android ditunjukan 

pada Gambar 4.5, Webview Android. 

 

 

Gambar 4.5 Webview Android 
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4.2   Analisis dan Pengujian 

4.2.1 Analisis Kerja Sistem 

Proses menjalankan aplikasi pada perangkat android harus 

dipastikan terkoneksi kedalam jaringan internet. Jaringan internet di 

butuhkan untuk menjalankan proses pengaksesan data yang terdapat 

pada web server dan database. Proses ini juga digunakan untuk 

menampilkan map objek wisata maupun data - data informasi 

pendukung serta menjalankan proses penyimpanan data kedalam 

database. 

Tampilan awal aplikasi, akan menunjukkan halaman menu 

utama yang disertai dengan daftar pilihan. Terdapat tujuh pilihan 

pada halaman menu utama yang dapat dipilih oleh wisatawan. Menu 

utama meliputi: 1) Map Objek Wisata Dan Sarana Penunjang; 2) 

Map Direction Objek Wisata Dan Sarana Penunjang; 3) Gallery Seni 

Dan Budaya; 4) Sekilas Informasi Kabupaten Poso; 5) Cara 

Penggunaan Aplikasi; 6) Informasi Aplikasi; 7) Keluar.  

Pilihan yang terdapat pada halaman menu utama, memiliki 

fungsi - fungsi yang berbeda. Fungsi - fungsi menu tersebut, 

meliputi: 1) Fungsi untuk menampilkan map data dinamis, yang 

dihubungkan pada database; 2) Fungsi untuk menampilkan map 

data statis, yang digunakan untuk proses pemanfaatan map direction; 

3) Fungsi untuk menampilkan gallery seni dan budaya, yang 

dihubungkan pada database; 4) Fungsi untuk menampilkan 

informasi yang berisi penjelasan singkat dari Kabupaten Poso; 5) 

Fungsi untuk menampilkan informasi mengenai tata cara 

penggunaan aplikasi; 6) Fungsi untuk menampilkan informasi 

mengenai proses pengembangan aplikasi.  Selain itu juga, terdapat 
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tombol login di sisi kanan atas pada halaman menu utama. Gambar 

4.6, menunjukkan tampilan halaman menu utama dari aplikasi. 

 

 
 

Gambar 4.6  Halaman Menu Utama. 

 

Keterangan Gambar: 

 

 : Tombol Login 

 : Tombol Logout 
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Gambar 4.7, merupakan contoh pemilihan awal map objek 

wisata dan sarana penunjang. Map data dinamis ditampilkan secara 

default, dengan melakukan proses pengambilan data secara 

keseluruhan yang telah disimpan terlebih dahulu pada database.  

 

 

Gambar 4.7 Map Data. 

 

Keterangan Gambar: 

 : Icon Objek Wisata 

 : Icon Sarana Penunjang 

 : Zoom In 
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 : Zoom Out 

 : Menu 

 : Informasi Objek 

 : List Objek 

 : Combo List 

 : List Comment 

: Form Comment 
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Gambar 4.8, merupakan contoh pemilihan awal menu map 

direction objek wisata dan sarana penunjang. Menu ini digunakan 

untuk proses menampilkan map direction, yang berfungsi sebagai 

penunjuk arah atau rute perjalanan ke suatu tempat.  

Map direction digunakan dengan memanfaatkan map data 

statis yang difungsikan untuk menunjukan dua koordinat yang 

dipakai sebagai nilai batasan. Koordinat tersebut meliputi: 1) 

Koordinat titik awal, sebagai tempat awal dalam perjalanan; 2) 

Koordinat titik tujuan, sebagai tempat tujuan dalam perjalanan. 

 

 

Gambar 4.8 Map Direction 
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Keterangan Gambar: 

: Marker Icon berwarna hijau (titik awal) 

: Marker Icon berwarna merah (titik tujuan) 

  : Menu 

 : Combo List 

: List Result 
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Untuk memudahkan wisatawan jika ingin melakukan proses 

dokumentasikan perjalanan yang akan dilakukan maupun yang telah 

dilakukan, dapat memanfaatkan fitur share yang tersedia di dalam 

aplikasi. Pemanfaatan fitur share, dapat dilakukan dengan cara 

mengaktifkan menu yang terdapat dibagian kanan atas aplikasi. 

Gambar 4.9, merupakan contoh untuk mengaktifkan fitur share. 

 

 
Gambar 4.9  Fitur Shared  

 

Keterangan Gambar: 

 : Tombol Batal (Cancel) 

 : Tombol Bagikan (Share) 

 : Tombol Keluar (Exit) 
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 : Logo (Kabupaten Poso) 

 : Penjelasan Aplikasi (Descripcion) 

 : Keyboard 
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Gambar 4.10, menunjukkan proses menampilkan halaman 

Sekilas Informasi Kabupaten Poso. Pada fitur ini berisi penjelasan 

singkat mengenai keberadaan Kabupaten Poso dan sekitarnya. 

Untuk menggunakan halaman ini, wisatawan dapat menekan pada 

layar dengan mengeser ke arah bawah atau ke arah atas untuk 

melihat informasi. Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur zoom in 

yang berfungsi untuk memperbesar tampilan halaman dan zoom out 

yang berfungsi untuk memperkecil tampilan halaman. 

 

 

Gambar 4.10 Halaman Sekilas Informasi Kabupaten Poso 
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Gambar 4.11, menunjukkan proses menampilkan halaman 

Cara Menggunakan Aplikasi. Pada fitur ini berisi penjelasan singkat 

mengenai proses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pariwisata 

Kabupaten Poso Android, yang dilengkapi dengan penjelasan 

gambar. Proses dalam mengakases halaman ini, wisatawan dapat 

menekan pada layar dengan mengeser ke arah bawah atau ke arah 

atas untuk memperoleh informasi selanjutnya. Halaman ini juga 

dilengkapi dengan fitur zoom in yang berfungsi untuk memperbesar 

tampilan halaman dan zoom out yang berfungsi untuk memperkecil 

tampilan halaman. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Cara Menggunakan Aplikasi 
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Gambar 4.12, menunjukkan proses menampilkan halaman 

Informasi Aplikasi. Pada fitur ini berisi penjelasan singkat mengenai 

aplikasi Sistem Informasi Kabupaten Poso Android yang berisi 

informasi versi, informasi website dan pengembang. Jika wisatawan 

mempunyai masukan untuk proses pengembangan, atau terdapat 

masalah mengenai proses penggunaan terdapat bug program dalam 

aplikasi, dapat memanfaatkan alamat yang disediakan pengembang 

untuk memberikan informasi. Halaman ini juga dilengkapi dengan 

fitur zoom in yang berfungsi untuk memperbesar tampilan halaman 

dan zoom out yang berfungsi untuk memperkecil tampilan halaman. 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Informasi Aplikasi 



57 
 

4.2.2  Pengujian Aplikasi 

Aplikasi yang telah dirancang dan dibangun harus diuji 

terlebih dahulu. Proses pengujian dilakukan agar ketika terjadi 

masalah atau kerusakan, maka dapat untuk segera diperbaiki. 

Pengujian aplikasi ini, diharapkan agar sistem dapat bekerja dengan 

baik pada saat proses implementasi dijalankan. Proses pengujian ini 

juga dilakukan berdasarkan user requitment, yang berfungsi untuk 

proses pengembangan aplikasi. 

Proses pengujian aplikasi menggunakan metode Blackbox, di 

mana setiap sistem yang terdapat di dalam aplikasi akan diuji, 

apakah semua fitur berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian 

dilakukan pada perangkat Sony Xperia Z™ dengan menggunakan 

layanan meliputi: GSM Indosat IM3, WiFi, Hotspot dan Telkom 

Speedy. Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengujian aplikasi. 

 
Tabel 4.1 Pengujian Aplikasi Objek Wisata Kabupaten Poso 

Parameter Pengujian Berhasil Tidak Berhasil Hasil/Output  
Yang Diharapkan 

Display Splashscreen     Menampilkan tampilan 
Splashscreen dari Aplikasi Objek 
Wisata Kabupaten Poso 

Load Data Dari Server    Mengambil Data Dari Dalam 
Server (Database) 

Display Menu Utama    Menampilkan Menu Utama Dari 
Aplikasi 

Button Function    Memproses Ivent-Ivent Tertentu 

Request Koordinat Objek    Pembacaan Koodinat Objek Pada 
Map 

Display Map Data    Menampilkan Map Data Pada 
Layar Map Aplikasi 

Display  Icon Koordinat 
Objek 

   Menampilkan Icon Pada Layar 
Map Data 

Display Marker Posisi Awal 
(Map Direction) 

   Menampilkan Icon Marker 
Berdasarkan Koordinat Titik Awal 
Pada Objek Yang Dituju 

Display marker Posisi Akhir 
(Map Direction) 

   Menampilkan Icon Marker 
Berdasarkan Koordinat Titik Akhir 
Pada Objek Yang Dituju 

Display Jalur Navigasi (Map 
Direction) 

   Menampilkan Jalur Navigasi 
Berdasarkan Koordinat Titik Awal 
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dan Titik akhir Pada Objek Yang 
Dituju 

Pergerakan Titik Koordinat 
Dan Navigasi 

   Menampilkan Pergerakan Titik 
Kordinat Pada Saat Wisatawan 
Melakukan Sentuhan Pada List 
Data Di Layar Perangkat Android 

Zooming Function     Menampilkan Fungsi Zoom Out 
Dan Zoom In Pada Layar Map 
Aplikasi 

Display Detail Objek Wisata    Menampilkan Detail Informasi 
Dari Objek Wisata Pada Saat 
Wisatawan Melakukan Sentuhan 
Pada Icon Yang Ada Pada Layar 
Map Aplikasi 

Display Image Gallery    Menampilkan Image Dari Gallery 
Pada Aplikasi 

Display Comment    Menampilkan Comment Pada 
Aplikasi 

Display Comment Sent    Menampilkan Proses 
Penyimpanan Comment Pada 
Database 

Display Comment Reply    Menampilkan Fungsi Comment 
Saat Wisatawan Melakukan 
Commeny Reply Terhadap 
Comment Yang Telah Ada 
Sebelumnya 

Display Login    Menampilkan Form Login 
Facebook 

Display Logout    Menampilkan Proses Logout Dari 
Account Facebook 

Display Share Fecebook    Menampilkan Proses Share Data 
Ke Dalam Facebook 

 

Pada Tabel 4.1, proses pengujian aplikasi yang dijalankan 

berusaha untuk menemukan kesalahan yang terdapat dalam beberapa 

kategori, meliputi: 1) pengujian terhadap fungsi-fungsi yang salah 

atau hilang; 2) pengujian terhadap kesalahan yang terdapat pada 

interface; 3) pengujian kesalahan dalam struktur data atau akses 

pada database eksternal; 4) pengujian terhadap kesalahan performa 

di dalam sistem aplikasi; 5) pengujian terhadap kesalahan inisialisasi 

dan terminasi (Agarwad, 2010). 

 

 

 



59 
 

4.2.3  Pengujian Responden 

Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi 

objek wisata Kabupaten Poso berbasis Android yang dibangun, bermanfaat 

atau tidak bagi calon wisatawan dan sebagai nilai ukur untuk proses 

pengembangan aplikasi melalui saran yang diberikan oleh calon wisatawan 

sebagai user requitment. Hasil pengujian responden ditunjukkan pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Hasil Pengujian Responden 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Cukup Tidak 

1. Apakah  Anda merasa terbantu dengan 
informasi objek wisata yang diberikan 
aplikasi ? 

22 6 2 

2. Apakah Anda merasa terbantu dengan Map 
Direction yang disediakan aplikasi ? 

19 10 1 

3. Apakah tampilan Map Data dapat dilihat 
dengan jelas pada aplikasi? 

14 15 1 

4. Dalam cara penggunaannya, apakah aplikasi 
dapat digunakan dengan mudah ? 

16 12 2 

5. Apakah aplikasi ini bermanfaat untuk Anda ? 19 10 1 

6 Apakah Anda puas dengan aplikasi ini ? 16 13 1 

 

Penghitungan responden menggunakan Likert’s Summated 

rating, yang bermanfaat untuk membandingkan skor sikap seseorang 

dengan distribusi skala dari sekelompok orang lainnya, serta untuk 

melihat perkembangan atau perubahan sikap sebelum dan sesudah 

eksperimen (Spector, 1976). 

Jumlah responden untuk pengujian aplikasi objek wisata 

Kabupaten Poso berjumlah 30 responden. Berdasarkan proses 

penghitungan skala jawaban dari responden dengan pemberian nilai 

3 untuk ya, 2 untuk cukup dan 1 untuk tidak, maka diperoleh rating 

minimal : 180 (tidak bermanfaat), median : 360 (bermanfaat), dan 

maksimal : 540 skor (sangat bermanfaat). Hasil penjumlahan 
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jawaban dari semua responden yaitu 456. Jawaban berada pada 

kuartil 3 di antara median dan maksimal. Jadi, berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa aplikasi objek wisata Kabupaten Poso 

dinilai dapat bermanfaat bagi calon wisatawan. 

 


